
PRIPRAVE
NA BREZSKRBEN DOPUST
Ste pomislili na vse? Natisnite si seznam opravil, ga odkljukajte
in preverite tista opravila, ki so nujna za vaš dopust.

Uredite si vizum

Poskrbite za finance

Preverite veljavnost osebnih dokumentov 

Ne pozabite na potni list vašega
hišnega ljubljenčka

2 DO 1 MESEC PRED ODHODOM

1 MESEC PRED ODHODOM

Poskrbite za ustrezna cepljenja

Pripravite potovalno lekarno  

Naredite kopije osebnih dokumentov  

Pravočasno naročite tujo valuto, 
predvsem če potrebujete večji znesek  

1 TEDEN PRED ODHODOM

EVROPSKA KARTICA

ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA

Shranite telefonske številke 
in naslove, ki jih je pametno poznati 

Sosedom ali bližnjim predajte rezervne
ključe, da bodo pazili na vašo hišo, 
rože ali hišne ljubljenčke  

Preglejte vozilo  

Začasno odjavite dnevne časopise, 
če se na potovanje odpravljate za dlje časa  

1 DAN PRED ODHODOM

Preverite, ali lahko s svojo kartico plačujete v tujini 
in razmislite o dvojniku plačilne kartice.

Uredite si nov potni list ali osebno izkaznico 
Uredite osebne dokumente tudi svojim otrokom, 
če jih morda sploh še nimajo.
V 7 delovnih dneh je praviloma izdelan potni list.
V 4 delovnih dneh je praviloma izdelana osebna izkaznica.

Poskrbite za jeklenega konjička
Preverite pot in stroške poti. 
Uredite avtomobilsko asistenco.
Ne pozabite na zeleno karto.
Uredite si mednarodno vozniško dovoljenje.

Preverite motorno olje, tlak v gumah 
(ponovno ga preverite, ko v avto naložite prtljago), 
obvezno opremo in delovanje luči. 
Naročite si tudi Voznikov vodnik ob prometni nesreči,
da bi ob morebitnih nevšečnostih na cesti znali 
ukrepati pravilno.

Naročite evropsko kartico
zdravstvenega zavarovanja
Vsaj 4 delovne dni pred odhodom v tujino.

Sklenite turistično zavarovanje
z zdravstveno asistenco v tujini 
Vsaj 1 dan pred odhodom v tujino.

V banki povečajte dnevni in 
mesečni limit na kartici   
Razmislite o zavarovanju plačilnih kartic.

Preverite tudi veljavnost dokumentov 
svojih otrok, saj potečejo prej kot odraslim.

Če vas zanimajo podrobnosti posameznih opravil,
 si oglejte infografiko na vsebovredu.triglav.si.Viri: Ambulanta za potnike, STA potovanja, Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za notranje 

zadeve, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Nacionalni inštitut za javno zdravje, AMZS, 
spletne strani slovenskih bank, Zavarovalnica Triglav

https://www.triglav.si/zavarovanja/posamezniki/avtomobilska_zavarovanja/avtomobilska_asistenca
https://www.zzzs.si/tujina
https://skleni.triglav.si/isklepanje/turisticno/turisticno_simple_1.action?sklepanjeUid=de61cea9-8b4c-41b2-9043-521e1b20fc90
https://www.triglav.si/zavarovanja/posamezniki/zavarovanje_kreditojemalcev/zavarovanje_zlorabe_placilnih_kartic
http://vsebovredu.triglav.si/na-poti/voznikov-vodnik-ob-prometni-nesreci
http://vsebovredu.triglav.si/na-poti/priprave-na-brezskrben-dopust

